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ASHTAR-SHERAN: VERDADEIRO CAUSADOR DO SUICIDIO  
 

COLETIVO DOS FANÁTICOS SEGUIDORES DA SEITA 
'"HEAVEN'S GATE" 

 
 

ASHTAR ARUSEAK SHERAN VERDADEIRA FACE DE ASHTAR-
SHERAN ASSASSINO E MENTIROSO! OS PLEJARANS 

DESMASCARAM!!! 

 
 
E onde estão as naves? Onde está o inexistente Comando Ashtar 

que não vem? 
 
Quando você ouvir alguém falar sobre um tal Comando Ashtar, 

Salusa, Kryon, Sanan de Andrômeda, de Sananda, etc. saiba que 
isso não passa de faz de conta, de uma grande mentira delirante, 
uma farsa, de um grande engodo, de ensinamento falso mentiroso 
delirante feito por pessoas que se auto denominam “médiuns” 
“canalizadoras” ,ou seja, é a mais pura enganação dos vigaristas 
conjuradores de mortos e dos espíritos, dos adivinhos e 
clarividentes, bem como dos charlatões e embusteiros vigaristas e 
que na verdade são pessoas auto iludidas, excessivamente auto 
importantes, que enganam a si mesmas e aos seus semelhantes. 
Canalizaçãoes são verdadeiramente Farsas Hediondas e 
alucinações autocriadas pelo próprio canalizador ou canalizadora. 
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O que é mais absurdamente ridículo, senão alienatório e bastante 
infantil ou doentio, ou até mesmo esquizofrênico e psicose 
alucinatória pura (este último é o que melhor se encaixa a este farsa 
toda) são os tais espiritualistas newagistas irracionais, que não 
sabem o que seja Lógica, e que acreditam que na hora H, no último 
segundo, serão resgatados pelas naves do Inexistente e fantasioso 
Comando Ashtar quando o pior se abater sobre a superfície 
terrestre. 

 
Que motivos teriam as vidas humanas extraterrestres para ter 

esta misericórdia para com os humanos que não tiveram 
misericórdia com a Terra e suas todas as suas formas de vida? 

 
Fora deste ambiente, temos outro padrão radical de 

esquizofrenia, os que se fixam ao tema inexistente, delirante e 
fantasioso Nibiru/Hercólubus/Planeta-X, e dele só sabem falar e 
tratar. Parecem torcer para que haja bilhões de mortes, que haja 
terremotos, maremotos, etc. Destruição em massa é a alegria 
destas pessoas irracionais. Ambos, estes e os que se acham 
resgatáveis e os escolhidos, são vítimas do medo, os que acham 
que nada irá acontecer ao seu mundinho egóico e capitalista 
comodista, ilusório, vítimas da Roda de Sansara por Eons. Todos 
estes medos e pavor de perder seus modos de vida, e mesmo que 
sejam espiritualistas, tem medo mesmo é de morrer. 

 
Tanta espiritualidade desvirtuada e ilusória, canalizada para 

acreditar em auto ilusão de resgates, e em vez de se desapegarem, 
trabalharem seu apego pela vida, e pelo que ela nos dá, preferem se 
iludir com essas canalizações fantasiosas e mentirosas delirantes 
de promessas falsas de mestres, extraterrestres, etc. dizendo que 
serão salvos. Quanta ilusão! Tudo para mascarar o medo da 
MORTE. 
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E onde estão as naves? Onde está o inexistente Comando Ashtar 
que não vem? 

 
Asthar Sheran, ou seja Aruseak (Aruseak = estrela da manhã) ou 

Atar Seran, e todos os outros nomes os quais este criminoso 
assassino chamou a si mesmo é o pseudônimo para o Aruseak , 
líder extraterrestre verdadeiramente falecido, Ashtar Sheran foi 
morto, foi atomizado pelos seres humanos extraterrestres Timmars 
no Universo de DAL no ano de 1983. Ninguém pode canalizar esse 
assassino mentiroso Ashtar Sheran. Nunca, jamais acreditem em 
canalizadores pois são farsantes e charlatões mentirosos. Ele era o 
primo do último chefe das Inteligências de Gizeh Kamagol II, que se 
esforçava para dominar o mundo. Ashtar Sheran esteve ativo na 
Terra de uma forma negativa e criminosa, em nome do último chefe 
das Inteligências de Gizeh Kamagol II e seus seguidores, que se 
esforçaram para dominar o mundo até o ano de 1937. 

 
Nunca acreditem nesses mentirosos vigaristas e fraudulentos 

mentirosos irracionais chamados de canalizadores. Esses 
embusteiros esotéricos farsantes, fraudulentos e mentirosos, 
conjuradores de mortos e dos espíritos, falsos adivinhos, 
clarividentes e falsos médiuns fingindo falar por seres 
sobrenaturais, de outras dimensões, e com seres extraterrestres 
das profundezas do Universo são tão numerosos que não mais 
podem ser contados. 

 
Além destes farsantes embusteiros e falsos contatados, existem 

todos esses canalizadores mentirosos e farsantes enganadores 
charlatões, vigaristas, mentirosos, trapaceiros, presunçosos, os 
auto iludidos, psicopatas, os insanos. esquizofrênicos supostos  
dotados mediúnicos, os auto denominados profetas, contatados, os 
guiadas através de líderes espirituais, os representantes de deus, 
de santos e de jesus; de apóstolos, mensageiros de deus e dos 
anjos; os escolhidos, os canalizadores e outros supostamente 
dotados sobrenaturais , os iluminados, videntes, profetas e 
salvadores, etc., que povoam o mundo em grandes massas e que 
conseguem encantar, ludibriar, e explorar aqueles com baixa 
inteligência e os crédulos ignorantes da Terra mentindo para eles. 

 
O fato é que agora praticamente todos esses denominados 

“canalizadores” e médiuns não são outra coisa que enganadores de 
si mesmos ou mentirosos, são embusteiros, farsantes, mentirosos 
e fraudulentos, que mediante as suas más maquinações cobram e 
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exploram aos crentes tolos e demais fiéis. Portanto, quando não 
são mentirosos, embusteiros e enganadores no sentido usual, 
então caem sob a categoria daqueles que através de sua crença ou 
fanatismo vivem ideias obsessivas enganando a si mesmos, porque 
por meio de suas próprias forças mentais e sentimentais, criam e 
dão vida dentro de si mesmos a entidades que em pouco tempo as 
dominam de tal maneira que em qualquer momento oportuno ou 
inoportuno, estas entidades podem entrar em contato com a própria 
pessoa que as criou, podendo comunicar-se com elas. 

 
 
Os chamados círculos dos denominados “ufólogos” de hoje em 

dia e as supostas pessoas contatadas consistem, principalmente, 
de seres humanos que não trabalham com a verdadeira ufologia e a 
verdade verdadeira dentro de um quadro confiável, ao invés disso 
eles praticam um pseudo estudo da ufologia, e falsamente fingem, 
mentirosa e conscientemente, terem contatos, fingem na auto 
ilusão e na enganação irracionais, com a qual eles nutrem 
satisfazer o seu desejo de sensação e satisfação, o seu sectarismo 
deísta-teísta, a sua inveja, a sua atitude sabichona e de arrogância, 
sua auto-confiança, os seus complexos de inferioridade ou desejo 
de reconhecimento e aceitação pelas pessoas, e muitas vezes o 
suficiente também a sua megalomania.  

 
Além destes farsantes embusteiros e falsos contatados, existem todos 

esses canalizadores mentirosos e farsantes enganadores charlatões, 
vigaristas, mentirosos, trapaceiros, presunçosos, os auto iludidos, 
psicopatas, os insanos. esquizofrênicos supostos  dotados mediúnicos, 
os auto denominados profetas, contatados, os guiadas através de líderes 
espirituais, os representantes de deus, de santos e de jesus; de 
apóstolos, mensageiros de deus e dos anjos; os escolhidos, os 
canalizadores e outros supostamente dotados sobrenaturais , os 
iluminados, videntes, profetas e salvadores, etc., que povoam o mundo 
em grandes massas e que conseguem encantar, ludibriar, e explorar 
aqueles com baixa inteligência e os crédulos ignorantes da Terra 
mentindo para eles. 

 
O fato é que agora praticamente todos esses denominados 

“canalizadores” e médiuns não são outra coisa que enganadores de si 
mesmos ou mentirosos, são embusteiros, farsantes, mentirosos e 
fraudulentos, que mediante as suas más maquinações cobram e 
exploram aos crentes tolos e demais fiéis. Portanto, quando não são 
mentirosos, embusteiros e enganadores no sentido usual, então caem 
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sob a categoria daqueles que através de sua crença ou fanatismo vivem 
ideias obsessivas enganando a si mesmos, porque por meio de suas 
próprias forças mentais e sentimentais, criam e dão vida dentro de si 
mesmos a entidades que em pouco tempo as dominam de tal maneira 
que em qualquer momento oportuno ou inoportuno, estas entidades 
podem entrar em contato com a própria pessoa que as criou, podendo 
comunicar-se com elas.  

 
Arcanjos dos Sete Raios, anjos, deuses, divindades, deuses de lata e 

de estanho, hierarquia de mestres ascensionados, fraternidade branca 
etc., tudo isso não passa da mais pura fantasia e ilusão esotérica, cada 
um desses “seres”, Arcanjos dos Sete Raios, anjos, deuses, divindades, 
deuses de lata e de estanho, e mestres imaginários nunca existiram e 
não existem jamais tais seres de forma alguma em nenhum plano, seja 
este físico ou espiritual! Portanto qualquer um que se diga “canalizador” 
ou ‘médium" na Verdade é um grande mentiroso, auto iludido, engana a 
si próprio e aos outros! 

 
Tais “seres” e mestres imaginários são e foram nascidos e criados nas 

mentes doentias desses “cristãos da igreja”, e movimentos blavastkiano 
teosóficos esotéricos e cujos ensinamentos são baseados em tolices 
cristãs e nos ensinamentos mentirosos de outros falsos gurus pseudo 
esotéricos e ocultistas, avatares, e fariseus da pseudo nova era que não 
sabem absolutamente nada do que dizem. Todos esses chamados 
“mestres” são seres falsos, não existem, são criações mentais ilusória 
criadas pela mente humana que podem levar uma pessoa a debilidade 
mental completa.  

 
Por um longo período a canalizadora mentirosa e charlatã auto 

iludida Elisabeth Clare Prophet agonizou em seu leito de morte com 
Mal de Alzheimer, e absolutamente nenhum de seus fantasiosos e 
inexistentes mestres ascensionados (seres fantasiosos e ilusórios 
frutos da fantasia e da alucinação causada pelos efeitos do Haxixe 
na mente de Helena Petrovna Blavastky que escrevia sob os efeitos 
do haxixe, pois era viciada em haxixe) veio para lhe salvar ou curar, 
a sua inexistente “chama violeta” da mentira nada pode fazer por 
ela. Chama Violeta da mentira, do engodo e da enganação.  

 
Nunca acreditem nesses mentirosos e fraudulentos chamados de 

canalizadores. Esses embusteiros esotéricos farsantes, fraudulentos e 
mentirosos, conjuradores de mortos e dos espíritos, falsos adivinhos, 
clarividentes e falsos médiuns fingindo falar por seres sobrenaturais, de 
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outras dimensões, e com seres extraterrestres das profundezas do 
Universo são tão numerosos que não mais podem ser contados. 

 
Qualquer outra pessoa na Terra que se declare ser contatada por 

seres das Plêiades, Marte, Vênus, Júpiter etc. ou qualquer outro 
planeta desconhecido do Universo, ou com quaisquer seres 
extraterrenos que sejam, está descaradamente MENTINDO, ou sofre 
de algum tipo de psicose ou alucinação; o mesmo é válido para 
todas as miríades de “canalizadores”, “médiuns”, etc. que existem 
pela face da Terra.  

 
Os Seres Humanos Extraterrestres Verdadeiros Plejaren (das 

Plejares) e os Espíritos dos verdadeiros SÁBIOS que conhecem 
profundamente a história de Jmmanuel e de nossa origem extraterrestre, 
e que estão além deste mundo terreno; NUNCA, JAMAIS, ENTRAM EM 
CONTATO com este tipo de pessoas denominadas “médiuns 

canalizadoras”! (Nota do tradutor: O ser que é conhecido na 

Terra pelo nome de Ashtar-Sheran era um ser humano 

maligno, e que foi morto no ano de 1983 em um outro Universo 

(DAL) pelos Seres Humanos Extraterrestres Plejaren por causa 

de suas más ações. O seu verdadeiro nome era Aruseak (Estrela 

da Manhã, em armênio). Portanto, pessoas que alegam terem 

contato com esse renegado falecido Ashtar-Sheran está, 

também, mentindo e sofre de problemas psíquicos graves. 

Digam adeus aos seus Sanandas e Cristos-Maitreyas, Saint 

Germain e toda a corja de seres e mestres falsos que não 

existem, nem nunca existiram, e que são ou eram o mais puro 

fruto de ilusões e autoengano do próprio “canalizador”.) 
 
Aruseak ou Ashtar Sheran, que era um assassino, entrou em contato 

com somente um humano da Terra – um engenheiro chamado George 
Van Tassel na década de 50. George usava um aparelho eletronico que 
ARUSEAK o ensinou a fazer para se comunicarem. Uma mulher maluca, 
parente de George Van Tassel, após a morte deste começou a escrever 
livros dizendo que “canalizava” Ashtar Sheran, pura ilusão dela e 
mentiras, contava em seus livros que Ashtar Sheran estava 
acompanhado por “Sananda “ que era o novo nome de “cristo” foi a partir 
desta mulher cujo nome era Tuella (Thelma Terrell) que começou essa 
loucura desses grupos esotéricos dizerem que a Terra iria ser 
"evacuada" por Ashtar Sheran (ou Aruseak, ninguém o conhece por esse 
nome que era o seu nome verdadeiro). Aruseak fez uma demonstração 
com suas naves em 1954 sobre a CASA BRANCA em Washington com 
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várias naves que ficaram paradas flutuando sobre a mesma (existem 
fotos antigas)! 

 
Houve um grupo de uns 20 fanáticos americanos há alguns anos 

(1997) que se suicidaram dizendo que iriam embarcar “numa” nave 
voces se lembram??? passou muito na TV a respeito de um grupo 
chamado "Heaven's Gate". Pois bem, o cara fanático que fez essa 
loucura toda e que era um "guru" que dizia falar com “deus e jesus”  foi 
influenciado pela Inteligência de Gizeh - grupo de Ashtar Sheran - em 
1974.  

 
Jschrjsch Semjase  avisou sobre isso para Billy Meier em 1974 (ele 

tem tudo anotado!) e que o objetivo do plano da Inteligencia de Gizeh 
era FAZER COM QUE NO FUTURO AS PESSOAS 
DESACREDITASSEM EM BILLY MEIER e em sua mensagens ao verem 
UM GRUPO DE FANÁTICOS AMERICANOS se matarem por 
acreditarem que “jesus” iria levá-los numa nave para o espaço e em 97 
as pessoas iriam comparar o Billy com eles no futuro.  

 
Aqui está a transcrição  da mensagem dada diretamente ao Billy Meier 

no Contato com Jschrjsch Semjase  número 35 em 16 de Setembro de 
1975, portanto  22 (vinte e dois) anos antes de ocorrer aquele suicidio 
em massa, na cidade de Santa Fé – California – em 23 de Março de 
1997 – onde 39 pessoas cometeram suicídio coletivo pois eram fanáticos 
seguidores de um casal de pessoas loucas (Bo e Peep) e fanáticas que 
foram influenciadas pelo personagem conhecido pelo nome de Ashtar-
Sheran, cujo nome verdadeiro era Aruseak, descendente direto, 
sanguíneo de Jeová – o tirano assassino bebedor de sangue humano.  

Como eu disse, esse assassino e mentiroso Aruseak ou Ashtar 
Sheran influenciava pessoas com mentiras, principalmente ligadas a 
religião e ao "cristianismo". Fazia sim contatos verdadeiros com pessoas 
e as forçavam fazer coisas erradas e espalharem mentiras ligadas ao 
tema “religião” e discos-voadores. Tudo isso com o único e exclusivo 
objetivo de MINAR, de DESTRUIR, o trabalho dos Plejarans e torná-los 
inveridicos aos olhos das pessoas. Enfim, acabar com o trabalho de Billy 
Meier por questão de vingança referente aos seus antepassados na 
história da Terra. 

 
Leiam a mensagem primeiro depois eu lhes explicarei em detalhes o 

que esse louco, assassino, ser humano descendente de ser humano 
extraterrestre chamado Ashtar-Sheran/Aruseak que NÃO EXISTE mais e 
NUNCA entrava em contato com ninguém como esses TOLOS 
“canalizadores” fajutos, mentirosos, e auto iludidos andam dizendo e 
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afirmando por ai. Ele só entrava em contato com pessoas especificas, da 
mesma indole de próprio para fins nefastos. A primeira pessoa com 
quem ele entrou em contato verdadeiro foi uma pessoa chamada George 
Van Tassel, um engenheiro que trabalhava para o governo americano e 
após a morte deste uma parente sua – uma mulher louca – começou a 
escerver livros dizendo que ela “canalizava” Ashtar-Sheran, o nome 
dessa mulher era Thelma Terrell conhecida pelo nome de TUELLA pois 
era assim que assinava seus livros mentirosos sobre Ashtar e a figura 
inexistente de Sananda ou Jesus Cristo. Essa mulher chamada Tuella, 
ou Thelma, foi a PRIMEIRA, a primeirissíma pessoa a dizer esse nome 
Ashtar-Sheran e a mentira sobre esse "Sananda" que nunca existiu e 
que não existe de forma alguma. Esses nomes se espalharam no final 
da década de 70 em livros mentirosamente “canalizados” por essa 
mentirosa, que já é falecida, da Tuella, seus livros que circulavam entre 
esses “grupos”de cegos e tolos ligados a pseudo nova era e pseudo 
esotéricos.  

 
Existe um livro dela em português cujo título é “Operação Resgate”ou 

coisa parecida onde a doida dizia que Ashtar e o "Cristo" agora 
conhecido como "Jesus Sananda", segundo Tuella, iriam “resgatar” 
seres humanos com “naves”espaciais pois o “mundo” iria “acabar”.  Tudo 
fruto da imaginação dessa doida auto enganada e é por isso que hoje 
existe milhares de tolos, mentirosos, dizendo, e alegando que têm 
contato com Ashtar Sheran e Sananda. Tudo ilusão pura e simples. 

 
Pois bem, agora LEIA a mensagem dada por Jschrjsch Semjase  

ao Billy Meier. NOTEM BEM E TENHAM EM MENTE QUE ESTE 
CONTATO FOI DADO AO BILLY 22 (vinte e dois) ANOS ANTES DO 
SUICIDIO COLETIVO DOs SEGUIDORES DO GRUPO “HEAVEN’S 
GATE”  E FOI PUBLICADO EM LIVRO, EM ALEMÃO EM 1990, 
PORTANTO SETE ANOS ANTES DO FATO QUE OCORREU EM 23 
DE MARÇO 1997 NOS ESTADOS UNIDOS. 

 
CONTATO DE BILLY MEIER Nr. 35 COM JSCHRJSCH SEMJASE  – 

16 DE SETEMBRO DE 1975 
 
JSCHRJSCH SEMJASE :  A Inteligência de Gizeh, visando o contrôle 

e o poder do mundo, estão preparando um crime hediondo de modo a 
prejudicar outras pessoas que não simpatizam com ela e que 
questionam a sua credibilidade. Ultimamente eles empenharam grandes 
esforços para influenciarem as pessoas da Terra de modo sectário de 
maneira a cometer um grande crime contra a vida humana, e através do 
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qual a existência de seres humanos extraterrestres deverá ser tornar 
desacreditada e ridicularizada. 

Já faz algum tempo, UM CASAL HUMANO da Terra, está sendo 
INFLUENCIADO pelas Inteligências de Gizeh (ARUSEAK) para que 
introduzam desgraças e coisas criminosas na no mundo. O próposito 
dessas intrigas é o de desviar grandes números de pessoas da Terra 
com o falso ensinamento de que logo a Terra se tornará inabitável dentro 
de dez anos. De acordo com essa FALSA DECLARAÇÃO os povos da 
Terra perecerão em grandes massas e todos serão vitimados pela 
morte. Disseram a esse CASAL (leiam sobre eles adiante "Bo and 
Peep", procurem sobre esses nomes na internet) que nem todos teriam 
que morrer. Uma ação de resgate seria seria subsequentemente 
arranjada pelos seres extraterrestres. Aquelas pessoas que desejassem 
seriam apanhadas por “inteligências” extraterrestres e seriam “levadas” 
para um outro “lindo” planeta melhor que esse onde eles teriam uma vida 
melhor e “livre”. 

 
Isso foi anunciado por meio de "posters", e através de outras formas 

de anuncios. De modo a recrutarem essas pessoas de boa-fé um 
encontro que serviu para esse maligno propósito foi realizado no 
Sábado, 14 de Setembro de 1975, num lugar chamado Waldport 
(Oregon), nos Estados Unidos.  ( Caro leitor. lembre-se que Billy mora no 
interior da Suiça, bem longe dos Estados Unidos, e que é Jschrjsch 
Semjase  que está lhe falando sobre esse fato.) 

 
JSCHRJSCH SEMJASE : Isso foi o que ocorreu: No encontro foi dito 

para aqueles interessados que eles poderiam ser levados imediatamente 
para um local onde seriam preparados para o seu suposto “vôo” para o 
“espaço” exterior de modo a aprenderem a suportarem os problemas de 
um vôo espacial e para adquirirem os conhecimentos necessários para 
as suas novas vidas num suposto planeta, outro mundo melhor, e para 
adaptarem a suas vidas ali. A condição para que esse transporte para 
“outro”mundo fosse realizada era que as pessoas teriam que vender 
TODOS os seus bens terrenos ou dispensá-los e que NENHUMA 
criança poderia ser “levada”. Infelizmente, muito mais pessoas de boa fé  
se reuniram nesse maligno empreendimento do que havia sido previsto 
(pelo casal). Rapidamente, e de uma só vez, muitas delas ouviram o 
chamado do casal e os seguiram para aguardar o suposto evento 
naquele campo. As consequências desse empreendimento criminoso 
muito bem elaborado está absolutamente muito bem claro para nós ( 
Plejarans). Vários eventos futuros estão reservados para essas pessoas 
enganadas: 
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•    Todo o empreendimento teria que ser camuflado na forma de uma 
nova seita religiosa, através da qual as pessoas de boa fé seriam 
enganadas e iludidas de modo a desviar a atenção delas de descobrirem 
os (verdadeiros) motivos ocultos. 

 
•    As pessoas consideradas fracas e inadequadas seriam 

gradualmente escolhidas e assassinadas. 
 
•    Muitas pessoas consideradas aptas seriam forçadas a escravidão 

para fazerem trabalho compulsório, servindo como robôs na Terra para o 
benefício das Inteligências de Gizeh (grupo de Ashtar Sheran/Aruseak), 
que necessitava de vários itens terrestres que eles não queriam obter 
com os seus próprios esforços. 

 
•    Outras pessoas deveriam fundar uma nova organização sectária e 

trabalharem de forma religiosa para os planos das Inteligências de Gizeh 
na Terra. 

 
Esses quatro pontos foram elaborados pelas Inteligências de Gizeh e 

deveriam ser utilizados. As pessoas da Terra recrutadas para esse 
empreendimento estavam inconscientes dos fatos de que viviam uma 
mentira, uma ilusão, implantada. 

 
As Inteligências de Gizeh descobriram que o grupo de Billy está 

trabalhando nesse caso e procuram novas maneiras de impedirem que 
os seus empreendimentos sejam destruídos . Portanto, o perigo de que 
essas pessoas enganadas serão ASSASSINADAS existe e é verdadeiro. 
A vida do ser humano da Terra não têm absolutamente valor algum para 
aqueles que têm mania pelo poder... 

 
Final do trecho da MENSAGEM de Jschrjsch Semjase  onde ela cita 

UM CASAL dos Estados Unidos. 
 
Agora eu explicarei quem era esse casal. 
 
Primeiro veja esta tradução de uma matéria num jornal da Suiça – 

recortado pelo Billy – no dia 6 de Outubro de 1975 (a mensagem de 
Jschrjsch Semjase  é do dia 16 de Setembro). 

  
 

WALDPORT, 6 DE OUTUBRO DE 1975 (AGENCIA AP) 
 

MENSAGEIRO DO ESPAÇO ENCONTRA CRENTES. 
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O Doido/Psicopata Marshall Herff Applewhite,ou Peep 

Fanático e Louco, Lider da Seita Heaven's Gate 
 
“As autoridades da cidade de WALDPORT, no estado americano do 

Oregon estão verificando a informação de acordo com a qual 
aproximadamente  20 (vinte) moradores venderam todas as suas posses 
e se mudaram após terem ouvido um palestra de UMA FORMA DE 
VIDA, (Ashtar Sheran) supostamente vinda do espaço. O Sr. Rion Sutton 
do Departamento de Policia Criminal – escritório do xerife – declarou no 
Domingo que ele ouviu falar de um homem que vendeu seu barco de 
pesca no valor de US$5.000 por US$5.00. O pescador DESAPARECEU, 
assim como um fazendeiro que vendeu sua propriedade para os amigos 
MAS DEIXOU para tráz as suas CRIANÇAS. Um “hippie” deu de 
presente a sua guitarra, declarou Sutton, e a guitarra era o único bem 
que possuía. 

Esses são “discos-voadores”de verdade. A familia Johnsons estão 
vendendo a sua casa. finaliza Rion Sutton.” 

 
Outro recorte de jornal – feito pelo Billy Meier – de um jornal de 

Zurique – Suiça. o nome do jornal é “TAGES-ANZEIGER” ZURIQUE – 7 
DE OUTUBRO DE 1975 

 
 
DO JORNAL “TAGES-ANZEIGER” ZURIQUE – 7 DE OUTUBRO DE 

1975 
 
PESSOAS AGUARDAM POR DISCOS-VOADORES 
 
O incidente incomum começou depois que 300 (trezentos) cidadãos 

participaram de um encontro num  motel na vila próxima a costa  (praia). 
Ali, alguém, que afirmava ser um mensageiro vindo do espaço exterior e 
sobre o qual ninguém pode fornecer maiores informações., ter declarado 
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que nos próximos dez anos, as pessoas da Terra seriam levadas para 
um outro mundo e portanto teriam uma vida melhor. Antes de partirem, 
elas deverão se livrar de todos os seus bens terrenos e terão que deixar 
os seus parentes. No Colorado existe um campo onde a pessoa poderá 
esperar ser apanhada por um disco-voador.  Mel Gibson da Policia 
Estadual do Oregon comentou todo o caso com as seguintes palavras: 

“É uma história estranha eu estou aqui já há mais de vinte anos mas 
nunca tinha vivenciado tal experiência como esta antes.” 

 
Agora Caro leitor, essa cidade chamada WALDPORT conforme 

JSCHRJSCH SEMJASE  mencionara na mensagem ficou famosa depois 
que ocorreu o suicidio coletivo em SANTA FÉ – CALIFORNIA – em 
Março de 1997 pois o grupo que praticou essa loucura foi influenciado 
pelo casal – que era o mesmo – que reuniu essas pessoas dizendo 
essas loucuras em 1975. 

 
O nome do casal é o seguinte o homem se chamava Marshall Herff 

Applewhite também conhecido como “PEEP” e a mulher se chamava  
Bonnie Lou Nettles conhecida por “BO” era um psicóloga. Os dois 
malucos diziam que eram a reencarnação de “Jesus e Maria” tinham 
centenas de seguidores, todos doidos. A cidade de Waldport , no estado 
do Oregon, ficou mais conhecida depois que descobriram que foram as 
mesmas pessoas que fizeram com que várias pessoas 
DESAPARECESSEM sem deixar rastros em 1975 – em Waldport e que 
elas estavam também ENVOLVIDAS com suicidio coletivo que foi 
elaborado pelo cara, um velho, Marshall Herff Applewhite ,ou Peep, em 
Santa Fé – Califórnia em 1997. 

 
Na época, em 1997, saiu muito na TV sobre esse grupo chamado 

“HEAVEN’S GATE” que significa “Portal para o Céu” em português. Esse 
maluco do Marshall Herff Applewhite era da Sociedade Teosófica e 
estava metido com “canalizações” desses mestres imundos da Grande 
Fraternidade Branca que de branca não tem nada, é negra da mentira e 
da ilusão desses grupos de tolos que acreditam nessas tolices e 
falsidades puro lixo e delirio saido da mente torpe e doentia de Helena P. 
Blavatsky e de Alice B. Bailey. O casal chamava a si mesmo de “OS 
DOIS” fundaram um grupo “ufológico”em Março de 1975. A mulher 
morreu de câncer em 1985 mas o homem continuou com o seu grupo de 
fanáticos que mais tarde veio a se chamar Heaven’s Gate. Sempre 
foram influenciados por Ashtar Sheran (Aruseak) com o objetivo de 
prejudicar o trabalho de Billy e dos Plejarans, sabotagem, feita com anos 
de antecedência para desacreditarem o Billy no futuro fazendo com que 
as pessoas relacionem as suas mensagens e seus contatos verdadeiros 
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com essa mentira e comparando ele com esse grupo de loucos e que 
culminou com a morte de 39 pessoas que cometeram suicídio coletivo 
pensando  que que tinha “chegado” o dia da “nave”, prometida pelo 
casal, vir buscá-los. Pobres coitados, influenciados por um louco 
fanático. O homem também se matou junto com as outras pessoas. 
Você se lembra desse caso Caro leitor?. Procure na Internet para ver se 
você acha algo em português. procure assim entre aspas “Heaven’s 
Gate”. 

 
As Ovelhas Perdidas de “Bo” e “Peep”: Alcançando o Céu 
The Lost Sheep of Bo and Peep: Reaching for Heaven 
 
por Bob Waldrep  
http://www.watchman.org/na/hgatehis.htm 
 
Traduzido por Der Beobachter 
 
Para trinta e nove pessoas no Rancho Santa Fé, Califórnia, o dia  23 

de Março de 1997 se mostrou mais que  uma oportunidade para elas 
observarem o céu e ver o cometa Hale-Bopp.  

 
Para eles o cometa sinalizava um momento de encontro com a sua 

falecida líder. Eles acreditavam que ela retornaria para os recolher em 
sua “espaçonave”, que supostamente estaria escondida atrás do 
cometa. Mas aconteceu que a sua “evacuação”não seria realizada por 
meio de um “raio  transportador” como na sua série de  TV favorito 
“Jornada nas Estrelas”.  Pelo contrário a sua partida seria feita por meio 
de um suicídio cuidadosamente calculado. 

 
Eles encaravam o seu suicídio como uma “graduação”, uma partida do 

Nível Humano movendo-se rumo ao Próximo Nível. Eles se desfizeram 
de tudo que possuíam, de tudo o que eram, de tudo que poderiam ser 
para tentarem obter as evasivas e já fracassadas promessas de seus 
líderes. .Embora as circunstâncias que os levaram ao culto variem e 
embora as suas histórias pessoais podem diferir umas das outras,  todas 
as suas histórias  terminaram com Marshall Herff Applewhite (Peep) e 
Bonnie Lou Nettles (Bo).  

 
Applewhite, o filho de um pastor presbiteriano, foi criado no Texas. 

Planejando talvez tentando seguir os passos de seu pai, ele começou a 
estudar para o ministério. No meio do curso urso, ele optou para a 
música, eventualmente obteve uma graduação na Universidade do 
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Colorado. No início dos anos 1960 ele foi empregado como diretor de 
coral na faculdade de música da Universidade do Alabama.  

 
Embora fosse considerado um colega agradável,  mesmo então ele 

era descrito por seus contemporâneos como sendo um pouco diferente, 
ou não tradicional. Em 1964 ele largou a Universidade e iniciou uma 
jornada que posteriormente eventualmente levaria à tragédia do 
Heaven’s Gate (“Portal do Céu”).  

 
Se mudando para Houston ele foi contratado pela St. Thomas 

University para estabelecer um programa de Belas Artes. Em sua 
carreira parecia uma pessoa realizada, mas a sua vida pessoal estava 
aos frangalhos. Embora fosse casado anteriormente e pai de duas 
crianças, Applewhite continuou se envolvendo em relações 
homossexuais, enquanto lutava com a sua identidade sexual. Em 1970 
mais um tumulto adicional em sua vida lhe sobreveio quando a St. 
Thomas University o despediu depois de um escândalo que envolveu um 
estudante.  

 
Applewhite descrevia esses tempos como sendo de "severa 

atribulação e confusão pessoal". Isso se encaixa com os relatos de que 
ele começou a “ouvir vozes” durante esse período, e se internou em 
hospital, tentado ser curado de seus desejos homossexuais. 
Possivelmente como resultado deste seu esforço, Applewhite 
eventualmente teria se castrado, o qual ela acreditava seria derradeira 
libertação de sua culpa sexual e dos desejos.  

 
Isso também serviria de exemplo para aqueles que o seguiam, fazer 

de tudo que fosse necessário para se livrar dos desejos deste Nível 
Humano.  

 
Além deste tumulto, ele também afirmava ter tido uma experiência de 

quase morte depois de um ataque do coração. Mas, de acordo com Ray 
Hill, que conheceu Applewhite na ocasião, isso pode ter sido de fato uma 
overdose de drogas  (Newsweek,The Next Level "O Próximo Nível", 7 de 
abril de 1997). Se isto na verdade aconteceu ou simplesmente era sua 
própria fantasia, isso certamente preparou a fase que ainda estava por 
vir.  

 
Em 1972 ele conheceu Bonnie Lou Nettles, enfermeira registrada que, 

como Applewhite a descreveu ,"gostava um pouco de praticar  
astrologia". Lou Nettles também era uma associada  da Sociedade 
Teosófica e estava envolvida com a prática da “canalização de espíritos”. 
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Depois de conhecer Applewhite, ela também ensinou esta prática a ele, 
levando-o também a praticá-la.  

 
Os dois, muito rapidamente, se tornaram inseparáveis e se 

convenceram que haviam conhecido um ao outro  em vidas passadas, 
estando ligados de alguma maneira. Eles chegaram à conclusão de que 
eles eram seres “elevados, muito semelhantes a “Jesus”, vivendo em 
corpos humanos . Eles conscientemente reconheceram que eles eram 
enviados do espaço para cumprirem uma tarefa que tinha algo a ver com 
a Bíblia. 

 
Nettles logo abandonou o seu marido e quatro filhos partindo com 

Applewhite em 1973 para descobrirem seu “elevado propósito” (Robert 
Balch,  “Waiting for the Ships” (Aguardando as Naves), no livro “The 
God’s Have Landed” (Os Deuses Pousaram”, editado por James Lewis, 
página 142). Pelos próximos dois anos eles viajaram muito, se 
sustentando de bicos, enquanto ao mesmo tempo continuavam a definir 
a sua “mensagem”. O interessante é que eles se sustentavam pedindo 
ajuda para pastores de igrejas, o qual Applewhite descreveu como sendo 
“uma humilde experiência para ambos”. Mais tarde eles pediram para os 
seus seguidores que saíssem também pedindo a eles  que se 
sustentassem pedindo ajuda  de pastores e igrejas.  

 
Durante este período de viagem juntos eles chegaram à conclusão de 

que elas foram as duas testemunhas citadas no Livro das Revelações. 
Eles também desenvolveram uma forma rudimentar de sua teologia as 
que o reino do céu era um nível evolutivo físico. Desses princípios 
cresceu o que eventualmente ficou conhecido como sendo o "Heaven’s 
Gate”..  

 
Durante este primeiro período de viagem eles experimentariam 

também o seu primeiro contra tempo. Eles foram presos por usarem um 
cartão de crédito roubado (Bonnie Lou Nettles) e por terem roubado um 
carro de aluguel (Applewhite). Eventualmente as acusações Lou Nettles  
foram retiradas pelo dono dos cartões de crédito. Ela retornou  a 
Houston para trabalhar enquanto esperava por Applewhite que cumpria 
uma pena  de seis meses de prisão.  Enquanto estava na prisão 
Applewhite escreveu o que foi conhecido como Declaração Número I no 
qual ele delineou as suas  convicções em sua primeira forma escrita. 
Entre outras coisas, declarou: "Há dois indivíduos agora aqui que 
também vieram daquele próximo reino, encarnados como humanos, e 
despertados, e em breve demonstrarão a mesma prova de superar 
morte. Eles são os “enviados” daquele reino pelo “Pai” para trazerem a 



16 
 

mesma “verdade que era Jesus”. “Isso será como uma repetição do 
feito....Esta reafirmação ou demonstração irá acontecer dentro de 
meses.. Os dois, que são os atores deste teatro, neste meio tempo, 
estão fazendo tudo o que podem para relatarem esta verdade tão 
precisamente quanto possível para que quando os seus corpos se 
recuperem de seu estado de morte (ressureição) e partirem aqueles que 
forem deixados para trás pelos OVNIS irão compreender claramente a 
fórmula.” 

 
Após a libertação de Applewhite da prisào ele e Lou Nettles se 

reuniram. Depois de adquirirem os fundos necessários eles partiram  
uma vez mais, chamando-se de  “Os Dois". A “Declaração Número I- 
Statement I - ” de Applewhite era a sua ferramenta de recrutamento 
inicial. Em Março de 1975 foi massiçamente enviado pelo correio um 
folheto  para todos os pastores, evangelistas, e “centros de consciência”. 
Depois de ler um dos folhetos, Clarence Klug, um professor metafísico 
(Nova Era) os convidou para falarem diante de "um grupo de 
consciência” em Los Angeles para explicarem “Declaração Número I”. 
Depois da palestra  “Os Dois” convidaram aqueles que participaram da 
palestra para irem até Gold Beach, no Oregon, para ouvirem mais.  

 
Muitas pessoas foram, levando outras com elas. Clarence e mais vinte 

e três outros se juntaram ao grupo.  O "Culto de UFOs” nascia. Alguns 
destes primeiros recrutados ficaram com Applewhite todo o tempo até o 
fim, unindo-se a ele no suicídio. Na reunião em Los Angeles Lou Nettles 
e Applewhite se utilizam dos apelidos “Guinea" e "Pig" (Porquinho e da 
Índia) para refletirem a sua compreensão de que eles eram parte de um 
ser na experiência de ser conduzido para o “Próximo Nível”. Agora que 
eles tinham um "rebanho" eles adotaram os nomes de "Bo" e "Peep".  
(ou DO e Ti) 

 
Em sua “88 Update” “Atualização 88”, Applewhite declara que eles 

"não estavam contentes em  ter que usar o termo" o UFO  pois eles 
sentiam que as palavras “espaçonave” e “outros objetos voadores do 
Próximo Nível” eram uma descrição mais apropriada para a sua 
descrição. Ele pode não ter gostado de usar este termo mas isso não o 
fez parar. O cartaz utilizado na sua primeira reunião pública (Agosto, 
1975) na Faculdade do Canadá anunciava: "UFOs  Porque que Eles 
estão aqui.” A utilização de UFOs se tornou um método principal de 
gerar interesse em suas reuniões.  Ele continuou usando isso nos anos 
noventa e eventualmente usou isso para atrair as pessoas ao Website 
da Heaven’s Gate.   
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Depois do sucesso de sua primeira reunião, eles depois realizaram em 
Waldport, Oregon, no dia 14 de Setembro de 1975. A imprensa agora 
tinha se interessado por eles e os relatos não eram favoráveis. Como 
Applewhite havia dito: "Agora começou a confusão” (88 Update “- 
Atualização 88” ). Eles se mudaram depressa para fazerem reuniões em 
Denver, Chicago e Tulsa. O seu apelo era direcionado aqueles que tinha 
“fugido da sociedade”, ou estavam em busca de sua  própria direção, 
expressando a sua própria, e muitos que estavam passando por 
devastadoras  crises pessoais.  

 
Nota de Der Beobachter: Vide Contato com Jschrjsch Semjase  Nr.35 

de 16 de Setembro de 1975 com Billy sobre este assunto. 
 
Aqueles que morreram por meio do suicídio, no Rancho Santa Fé, não 

só acreditavam que um “Antigo Membro” estava encarnado aqui na 
Terra, eles acreditaram que Ele estava na pessoa de Bo ou Do como 
também era chamado. Ele só ensinava que somente através dele se 
poderia ver o  “Próximo Nível” (ou Reino do Céu). "Assim como hoje é 
verdade assim como era 2000 anos atrás, ninguém (desta civilização) 
chega ao meu “Pai” ou entra no Reino do Céu exceto mim. Não há 
nenhum outro Filho Seu, ou Representante de seu Reino, encarnado". 
No final, o "método" para se chegar ao Pai exigia também que se 
“descartasse” os seus “recipientes" (corpos humanos)voluntariosamente  
- tirando as suas próprias vidas.  

 
Muito se podeira dizer da "presença, da conduta, da missão, e partida" 

de Applewhite o a de “Jesus Cristo” de quem Applewhite AFIRMAVA ser 
a última encarnação.  

 
 
 
ARUSEAK ou Ashtar Sheran, como queira, FOI MORTO PELOS 

PLEJARANS EM ABRIL DE 1983 em outro universo – longe da Terra – 
pois ele tentou DESTRUIR uma das naves dos Plejarans COMO 
VINGANÇA por eles terem destruido o seu grupo secreto na Terra e que 
se escondeu por milhares de anos sob as areias do Egito por isso o seu 
nome Inteligências de Gizeh. Esse grupo influenciou com MENTIRAS 
por muitos e muitos anos várias pessoas e governos do mundo todo, 
principalmente com assuntos “religiosos” falsos e até o grandes 
sacerdotes mentirosos do Vaticano com a grande projeção holográfica 
feita com aparelhos em FÁTIMA – Portugal em Outubro de 1917 – 
dizendo-se ser a “mãe de jesus” diante de 70.000 pessoas na época, 
soltaram raios multicoloridos de luz para impressionar as pessoas e se 
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comunicavam por telepatia com as crianças que diziam ver a “mãe de 
jesus”. Tudo uma grande jogada de extraterrestres mal intencionados. 
Os Plejarans viveram aqui na Terra por 300 anos escondidos nas 
montanhas da Suiça apenas para acabarem com os decendentes de 
seus ancestrais do passado de milhares de anos que influenciaram 
malignamente com mentiras por meio de ondas telepáticas a muitos 
grupos e ordens religiosas. 

 
Eles também influenciaram Adolf Hitler e um grupo de cientistas 

alemães que construiram disco voadores para fins bélicos entre 1920 e 
1944. Os Estados Unidos e Inglaterra se apossaram dos desenhos 
desses discos e hoje TAMBÉM possuem discos voadores mas esses 
não são IGUAIS aos verdadeiros discos de outros seres extraterrestres. 
É UM DOS MAIORES SEGREDOS MILITARES DOS AMERICANOS E 
BRITANICOS! 

 
Huitzilopochtli, era um membro do  Bafath ou Inteligências de Gizé 
 
As Inteligencias de Gizeh, estiveram ativas na America do Sul durante 

os periodo dos Astecas onde eles EXIGIAM sacrificios de sangue 
(HUMANO) nas pirâmides astecas posando de  “deuses”. E um membro 
de um grupo de seres humanos extraterrestres pacificos que operavam 
na região do Egito ouviou noticias a respeito e enviou um grupo especial 
para ajudar as pessoas de lá (México-astecas). 

 
Eles permaneceram por lá por um certo periodo de tempo mas tiveram 

que fugir de volta para o Egito quando Huitzilopochtli fez com que os 
nativos se voltassem contra o Egipcio Quetzalcoatl. Isso ocorreu quando 
um grupo de humanos extraterrestres operavam no Egito. A idade das 
pirâmides é de exatamente 72347 anos. 

 
Uma vez em que o Ser Humano se vê enlaçado pelo fanatismo e pelos falsos e 

mentirosos ensinamentos, ele trabalha em seu semelhante para torná-lo dependente e 

desse modo o fanatismo é transmitido para os outros, em um curto espaço de tempo.  
 

Deste modo um Ser Humano fanático não só infecta muito mais fanáticos como ele; 

ele, com certeza os cria também. Então mais e mais fanatismo é atiçado, e se torna numa 

labareda que incendeia os outros Seres Humanos e destrói toda a Razão e toda o 
humanismo e também toda a clareza de pensamentos e sentimentos, sufocando toda a 

tolerância em sua raiz.  

Ao contrário da crença da pseudo "Nova Era" de que pessoas irão "ascensionar" para 

"dimensões mais elevadas de realidade" em "seus corpos de luz" a realidade mostra uma 

negação da responsabilidade das massas com pessoas que querem acreditar que todo o 
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mundo será "salvo" por seres Extraterrestres, ou por "anjos",  pensando que está tudo 

bem no mundo, e na realidade não está.  Não se enganem, esta informação é totalmente 
falsa e foi disseminada pelos chamados médiuns "canalizadores" charlatões e embusteiros 

falsos contatados mentirosos que não "canalizam" absolutamente ninguém, a não ser aos 
seus próprios pensamentos psicóticos e delirantes de ilusão crente deísta e teísta. 

Entretanto, muitos Seres Humanos da Terra ousam alegar que estão em contato com 

Espíritos Elevados ou com outros Planos Elevados, contudo isso não é Verdade, pois 
como poderiam eles concedê-los Conhecimento e Sabedoria se essas pessoas são 

incapazes de compreender as Formas Espirituais em seus elementos mais básicos? Muitos 
desses escritores “canalizadores” e “médiuns” mentirosos se ergueram em total Loucura 

e na Inverdade de que tinham contato inspirativo e compreensão com as Formas 
Espirituais Elevadas de Planos Superiores.   
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Na sua total e completa ignorância dos Espíritos, e de suas Formas, eles põem somente 

os seus próprios pensamentos, desejos, e idéias ilógicas em palavras escritas, e enganam a 

si próprios como enganam também aos seus semelhantes. O Conhecimento Secreto 

Verdadeiro é capaz de desviar à muitos de um duro golpe; contudo é algo pelo qual 
nenhum charlatão, e nem os golpistas ou os pseudoscientistas, não se acanharão de fazer 

qualquer coisa para  evitar  expor a sua ganância ao risível ridículo de modo a dar a si 

mesmos o título de "Curador Espíritual", de Psiquiatra, Hipnotizador, de Venerável 

Mestre, de Guru, de profetas,  de magos e curadores, de canalizadores e médiuns, de 
experts esotéricos-ufologistas, de ocultistas, de entendidos espiritistas chico-xavierianos, 

de iluminados, de grandiosamente nobres de “sábios”, e de enviados diretos de um deus 

pai divino criador bíblico, de alguma mãe divina e de seu séquito de anjos, de 

Ashtar-Sheran a serviço de jesus sananda, de jesus maitreya, e de outras enormes 
miríades de outros seres fantasiosos e inexistentes.  

Todavia, os diretamente envolvidos, e seus os crentes deístas, certamente nunca 

querem reconhecer que, geralmente, tudo não passa de apenas mentiras e fraudes, assim 

como muitas vezes de puro autoengano. 

O fato é que agora praticamente todos os “canalizadores” e "médiuns", os incontáveis 

e irresponsáveis embusteiros Ufológicos, os pseudo contatados, os fraudulentos, 

sabichões, velhacos Ufológicos não são outra coisa que enganadores de si mesmos ou 

mentirosos, são embusteiros e fraudulentos, que mediante suas malignas maquinações 

cobram e exploram aos crentes tolos e demais fiéis. Portanto, quando não são mentirosos, 

embusteiros e enganadores no sentido usual, então caem sob a categoria daqueles que 

através de sua crença ou fanatismo vivem ideias obsessivas enganando a si mesmos, 

porque por meio de suas próprias forças mentais e sentimentais, criam e dão vida dentro 

de si mesmos a entidades que em pouco tempo as dominam de tal maneira que em 

qualquer momento oportuno ou inoportuno, estas entidades podem entrar em contato 

com a própria pessoa que as criou, podendo comunicar-se com elas. 

 

 
As Faces dos Verdadeiros Charlatões, Mentirosos e Enganadores, Falsos contatados, Autoiludidos 

que desconhecem a Verdade Verdadeira e enganam a si próprias e aos seus semelhantes. 
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Em especial as pessoas instáveis, sectárias, místicas e esotéricas e muito pias se deixam 

dominar por estes seres fictícios criados por elas mesmas, subordinando-se as forças 
ocultas destes seres. Ao não reconhecer a Verdade, o homem denomina a estes seres 

fictícios criados dentro de si mesmo, e por ele mesmo, como formas astrais e de outras 
dimensões com as quais, então, o homem pode entrar em contato. Esta falsidade se 

fomenta ainda mais porque, frequentemente, o Ser Humano que crê em tais forças pode 
entrar em contato com estas, de tal modo, que ele estabelece uma aparente conexão e 
comunicação por meio da chamada escrita automática (psicografia), ou pode escutar 

vozes tênues ou fortes, ou muitos outros fenômenos. 

Todas estas pessoas, que sofrem de tais ilusões obsessivas, são alheias a realidade, elas 

vivem em mundos fictícios e em estados fictícios e ilusórios, e inclusive são capazes de 
imitar a caligrafia e a pronuncia de pessoas falecidas. Basicamente, a essência mais íntima 

e os desejos mais íntimos destes Seres Humanos são cheios de discrepâncias, pois são 
prisioneiros de si mesmos. Nunca podem se comportarem diante do mundo exterior 

livremente como para externar os seus mais íntimos desejos, impulsos, e degenerações 
etc. etc. num profundo bloco de poder de si mesmos que então se convertem em uma 
força essencial própria e com isto em um ser próprio que libera os desejos e impulsos 

reprimidos etc., até o exterior e a Consciência material do homem, quando ele busca 
comunicação com estes seres fictícios.  

Quando o leitor ou a leitora ouvir alguém falar sobre um tal “Comando Ashtar-

Sheran”, saiba que isso não passa de faz de conta, de uma mentira urbana, e trata-se de 
um ensinamento falso e mentiroso feito por pessoas  que se auto denominam 

"canalizadoras", ou seja, é a mais pura enganação dos conjuradores de mortos e dos 
espíritos, dos adivinhos e clarividentes, bem como dos charlatões enganadores 

desconhecedores da Verdade e pessoas iludidas excessivamente auto importantes que 
desprezam e espezinham a Verdade, caluniam, zombam, escarnecem, cospem, falam 

mal, difamam e maltratam Billy Meier e ainda ameaçam matá-lo.    

Conforme é ensinado e é explicado, em detalhes, pelo Ser Humano Extraterrestre 

Verdadeiro Plejaren, que existe de verdade JSCHWJSCH Ptaah.  JSCHWJSCH Ptaah, 
que é um Rei da Sabedoria, e o Plejaren JSCHWJSCH Ptaah é o Senhor e o Regente 

Absoluto de todo o Planeta Terra e ele não mente JAMAIS. Ashtar Sheran está 

verdadeiramente morto, e não entra em contato com absolutamente ninguém da Terra.  

 

O  falecido Asthar Sheran, ou o seu nome verdadeiro Aruseak, ou Atar Seran, e 

todos os outros nomes os quais este mentirosos, criminoso e assassino chamou a si 
mesmo, é o pseudônimo para Aruseak, líder extraterrestre verdadeiramente falecido.  

Ashtar Sheran foi morto, foi atomizado, foi fulminado, pelos Seres Humanos 

Extraterrestres Timmars, no Universo de DAL, no ano de 1983.  Absolutamente 

ninguém pode canalizar esse assassino mentiroso conhecido como Asthar Sheran, ou 

seja, Aruseak, ou Atar Seran. Nunca, jamais acreditem em médiuns canalizadores, pois 

eles todos são farsantes e charlatões mentirosos.  
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Ashtar Sheran era o primo do último chefe das Inteligências de Gizeh, de nome 

Kamagol Segundo, que se esforçava para dominar o mundo. Ashtar Sheran esteve ativo 

no Planeta Terra, de uma forma negativa e criminosa, em nome do último chefe das 
Inteligências de Gizeh Kamagol Segundo, e os seus seguidores, que se esforçaram para 
dominar a Terra inteira, até o ano de 1937. 

 

Por milhares de anos Ashtar-Sheran e as 

Inteligências de Gizeh enganaram a humanidade da 

Terra com  "milagres" e "visões" religiosas 

holográficas, de todos os tipos, em Fátima - 

Portugal em 1917, em Lourdes - França em 1858, 

em Zeitune Egito em 1968, e pelo mundo todo, a fim 

de manter e ainda aumentar ainda mais a ilusão 
religiosa crente deísta teísta com o plano de, 

eventualmente, acabar aparecendo como “anjos e 
deuses” na virada do século 20 para o século 21, tal 
como fizeram em épocas anteriores, e subjugar uma 

humanidade da Terra, voluntariamente fanática e 
adoradora de santos e divindades religiosas e culto 

deístas e teístas. O Grupo Criminoso Bafath, ou 
Inteligências de Gizeh, também tinham um plano 

alternativo no qual, também, tentariam atingir o seu objetivo pela violência bárbara, e por 
meio de uma Terceira Guerra Mundial e onde dois terços da humanidade terrestre teria 
sido aniquilada e morreria de uma morte horrível. 

 

Aruseak, também conhecido como Ashtar Sheran e Kamagol II, eram primos por 

relação consanguínea. Ashtar Aruseak Sheran introduziu dois fortes elementos 

telenóticos (holografia e telepatia) para influenciar muitos membros da antiga Sociedade 

Secreta Thule, e principalmente Erik Jan Hanussen, nascido Hermann Steinschneider, 

um clarividente austriaco, de origem judaica, membro da Sociedade Secreta Thule que, 

por sua vez, influenciou negativamente, Adolf Hitler, e influenciou ainda diversos 
outros grupos diferentes pelo mundo todo, tais como aqueles que receberam mensagens 

de Ashtar Sheran. Esse tipo de influência telenótica  é uma forma de hipnose que 

transmite as oscilações de alta frequência como sinais inaudíveis para os ouvidos 

humanos. Seu método para alcançar o seu objetivo foi o da Mentira, o Engano, e o 

Descaminhar dos Seres Humanos em direção as enganosas heresias e falsos ensinamentos 

dos cultos crentes deístas e teístas, com aulas de religião que Ashtar Aruseak Sheran e as 

Inteligências de Gizeh, desejavam que a humanidade conhecesse. 
 

As atividades criminosas de Ashtar Sheran finalmente chegaram ao fim em 1983, e ele 

não se encontra mais nesta região do espaço. Asthar Sheran, ou seja Aruseak, ou Atar 
Seran, influenciaram um jornalista norte americano com visões holográficas reais, 

quando ele ainda estava em dúvida e escreveu apenas pura fantasia, seu nome era George 
W. Van Tassel, que recebia mensagens telenóticas mentirosas do falecido Criminoso 
Ashtar Sheran e que faziam referencias também a deus pai criador e a volta de cristo 

jesus, em breve, em seus textos esotéricos-ufológicos contendo mensagens do Criminoso 
Ashtar Sheran.  
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Nos anos 1980, o Criminoso Ashtar  Sheran entrou em contato telenótico com uma 

cidadã dos E.U.A, de nome Thelma Terrell, também conhecida como Tuellam, 

afirmando para ela que ele, Ashtar Sheran, era um amável Comandante Cristão de uma 
Frota de Naves Espaciais sob o comando supremo do Pai Celestial e de seu único filho 
Jesus-Sananda, O Cristo e os denominados Mestres Ascensionados Cristificados que 

viriam realizar a "Operação Resgate" em naves interplanetárias dos seres humanos do 
Planeta Terra. Todas estas completas imbecilidades e mentiras de Tuella e Ashtar Sheran 

podem ser lidas - no mesmo estilo delirante das falsas contatadas e charlatãs mentirosas 

Barbara Marciniak, Lyssa Royal e Marizilda Lopes – em seu livro, de 1980, Project: 

World Evacuation (Profeto Evacuação Mundial). 
 

Infelizmente, Ashtar Sheran omitiu diferentes coisas, tais como a sua recusa em ter 

qualquer ligação com as Inteligências de Gizeh. As Inteligências de Gizeh também 

desempenharam um importante papel na criação da falsificação maliciosa que é o Novo 
Testamento. 

 

Em algum momento, do ano de 1983,  Ashtar Sheran, e todos os seus seguidores 

foram mortos, foram atomizados durante um fracassado ataque contra o povo Timmars 

(nação planetária da Ser Humano Extraterrestre Asket, do nosso vizinho Universo de 

DAL).  

 

Seguindo as Leis Naturais da CRIAÇÃO, aqueles que morreram no Universo DAL 

terão de reencarnar lá. Desde que o corpo físico de Ashtar Sheran está morto e a sua 
forma espírito existe agora, no Universo de DAL, nenhuma comunicação telepática ou 

de outra forma qualquer pode acontecer com ele, ou com aqueles que existam no nosso 

Universo Dern. 

 

No Brasil, e por todo o planeta Terra, existem várias entidades formadas por pessoas 

completa e absurdamente imbecis, psicóticos crentes deístas teístas que dizem manter 
contato com a entidade, já falecida, “Ashtar Sheran”, e são orientadas a seguir os seus 

"ensinamentos" pois Ashtar Sheran também se apresentava dizendo estar a serviço de 
“Jesus-Sananda”, nome que ele atribuía como sendo o "verdadeiro" nome de Jesus 

Cristo. Esses médiuns canalizadores IMBECIS IRRACIONAIS afirmam, em seus 
delírios esotéricos deístas, que Ashtar Sheran opera aqui na Terra graças ao aval, à 
permissão e o apoio do fantasioso e inexistente Jesus Cristo e de um pai celestial e que 

Ashtar Sheran possuí uma frota composta por milhares de espaçonaves de muitos 
sistemas solares pertencentes à fantasiosa Grande Fraternidade de Luz, sob a “orientação 

espiritual” dirigida pelo senhor Sananda ou Jesus Cristo e pelos inexistentes Mestres 
Ascensionados. Puro delírio e alucinações psicóticas que esses médiuns canalizadores 

espalham pela Internet, por todas as Redes Sociais existentes, e na forma de livros 
esotéricos ufológicos. 

 

Todos esses tolos e iludidos, mentirosos autoenganados, absurdamente irracionais, e 

que dizem “canalizar” o Inexistente Ashtar-Sheran, Shtareer, Salusa, Alaje, a Pleiadiana 
Sarah, o Comandante Vitzo cabeça de formiga azul,  e outras miríades de “seres” 
extraterrestres fantasiosos e inexistentes sempre “canalizam mensagens” sempre e sempre 

ligadas ao cristoismo, com mensagens  vindas de seu “deus pai celestial” inexistente  e  
que vemos claramente agora que é uma grande farsa e uma hedionda mentira como pode 

ser visto com clareza no livro Verdadeiro que é o Talmud de Jmmanuel.  Quando uma 
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pessoa sofre de um delírio, isso se chama insanidade. Quando muitas pessoas sofrem de 

um delírio, isso se chama religião, misticismo, esoterismo, sectarismo e espiritismo e 
“canalização”.  

 
 

 

 

É ASSIM QUE UM SER HUMANO EXTRATERRESTRE FALA DE VERDADE QUANDO TEM CONTATO 

REAL FACE A FACE:  

“Agora já é chegado o tempo em que todas as coisas aumentam negativamente e as Profecias 

começam, literalmente a serem cumpridas. Todos aqueles que têm acumulado lucros 

gananciosos por causa de nossa existência e criaram todas as seitas culto-religiosas deístas 

todas falsas, criaram as associações e organizações construídas baseadas em mentiras, 

mentirosamente alegando que eles estariam em contato conosco Plejaren ou com outras 

formas de vida extraterrestres e que Nós, os Seres Humanos Extraterrestres, advogamos a 

defesa das religiões de culto deístas, eles terão um maligno fim e irão morrer pelas mãos de 

seus próprios crentes ou, pelo menos, serão banidos por seus próprios crentes em particular. 

Todos aqueles que roubam o Ensino do Profeta, o adulteram, falsificam e o avaliam para o seu 

próprio favor e lucro, todos eles irão ser chamados para prestarem contas por causa de suas 

fraudes pelos seus próprios crentes. Já houve muitos que fizeram isso, e ainda haverá muito 

mais no futuro, mas acontecerá que, mais  cedo ou mais tarde, as suas ações vergonhosas irão 
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trazer-Lhes o Mal”. Mensagem Verdadeira da JSCHRJSCH Plejarin Semjase – Rainha da 

Sabedoria Plejarin 

 

 

 

 JSCHRJSCH PLEJARIN SEMJASE 

Jschrjsch Plejarin Semjase  - gravura de Semjase pintada pelo artista sérvio Dejan Mikic 

para Billy Meier. 
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QUEM É O FALSO 

CONTATADO GABRIEL 

RAIO LUNAR 

LUNÁTICO EMBUSTEIRO

E PSICÓTICO. 

 

 

IMAGEM ACIMA DO WEBSITE SEMENTES DAS MENTIRAS CANALIZADAS 

DO FARSANTE CHARLATÃO  GABRIEL RAIO LUNAR LUNÁTICO USANDO A 

IMAGEM DE SEMJASE COM NOME TROCADO PARA A INEXISTETE E 

FANTASIOSA “YANIA”. 
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Quem é o Falso contatado LOUCO E MENTIROSO Gabriel Raio 

Lunar FARSANTE, LUNÁTICO, falsificador embusteiro e 

psicótico.  

Jschrjsch Semjase não usa nenhum outro nome além de única e 
exclusivamente Semjase. Há pessoas irracionais, que desconhecem a 
Verdade Verdadeira, os psicóticos e esquizofrênicos 
“canalizadores/médiuns” o mentiroso , charlatão ESQUIZOFRÊNICO 
LOUCO e falso contatado Gabriel Raio Lunar MENTIROSO e o 
psicótico, mentiroso e charlatão de nome Rudy Rafael que estão se 
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utilizando da gravura de Semjase pintada pelo artista sérvio Dejan 
Mikic, conforme descrição detalhada do Profeta Billy Meier, e, 
utilizando de outros nomes falsos, mentirosos e inexistentes como 
“Yania” e o nome hebreu “Sarah” para Semjase, afirmando mentirosa, 
e desavergonhadamente que Semjase estaria transmitindo-lhes 
“mensagens canalizadas” em nome de santos da religião cristoista. 
Essas pessoas desavergonhadas e irracionais mentem descaradamente 
pois os Plejaren nunca, jamais falam de religião, de falsos 
ensinamentos e termos como “chakras”, “divino” e outras tolices e 
fantasias religiosas culto deistas ou transmitem “mensagens 

canalizadas” para quem quer que seja.  Esses dois charlatões 

esquizofrênicos Gabriel Raio Lunar LUNÁTICO e Rudy Rafael 

são dois doentes mentais, são esquizofrênicos ensandecidos, dois 

picaretas crentes que sofrem de transtornos psiquiátricos graves, 

são psicóticos mentirosos.O fato é que agora praticamente todos os 
“canalizadores” e médiuns não são outra coisa que enganadores de si 
mesmos ou mentirosos, embusteiros e fraudulentos, que mediante as 
suas más maquinações cobram e exploram aos crentes tolos e demais 
fiéis. Portanto, quando não são mentirosos, embusteiros e 
enganadores no sentido usual, então caem sob a categoria daqueles 
que através de sua crença ou fanatismo vivem ideias obsessivas 
enganando a si mesmos, porque por meio de suas próprias forças 
mentais e sentimentais, criam e dão vida dentro de si mesmos a 
entidades que em pouco tempo as dominam de tal maneira que em 
qualquer momento oportuno ou inoportuno, estas entidades podem 
entrar em contato com a própria pessoa que as criou, podendo 
comunicar-se com elas.   

  

SEMJASE VERDADEIRA FALA ASSIM, sem mentiras 
religiosas/esotéricas: 

  

Desta maneira, os que geram dentro de si mesmos a estas entidades, 
escutam vozes imaginárias auto criadas, em tom de voz alto ou baixo, com 
as quais pode conversar assim como o faz uma pessoa com outra. Também é 
possível, e isto ocorre com frequência, que através de suas forças ocultas 
inconscientes alguns seres humanos criam dentro de si a entidades que se 
comunicam com elas, falando com as vozes de falecidos que passaram para 
o além há muitos anos, séculos, ou milênios, sem que os próprios criadores 
das entidades interiores tenham conhecido os falecidos. 

 

E especialmente aparecem com estas más maquinações todos aqueles 
enganadores, dementes, tubarões do lucro, charlatões, “santos” e “enviados 
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de deus”, bem como os obsedados pelo “espírito santo” ou pelo “diabo” e 
demais auto enganados e mentirosos que se denominam médiuns e 
“canalizadores”, assim como também os supostos “contatados” pelo “diabo” 
e por espíritos possíveis e impossíveis, demônios e formas de vida de todos 
os tipos, do além, deste mundo, e de todo o Universo. Todavia, os 
diretamente envolvidos e seus crentes certamente nunca querem 
reconhecer que geralmente tudo são apenas mentiras e fraudes, assim como 
muitas vezes autoengano. 

  

“Agora já é chegado o tempo, em que todas as coisas 
aumentam negativamente e as profecias começam 
literalmente a serem cumpridas.  Todos aqueles que têm 
acumulado lucros gananciosos por causa de nossa existência e 
criaram todas as seitas culto-religiosas deístas todas falsas,  
criaram as associações e organizações construídas baseadas 
em mentiras, mentirosamente alegando que eles estariam em 
contato conosco Plejaren ou com outras formas de vida 
extraterrestres e que Nós, os Seres Humanos Extraterrestres, 
advogamos a defesa das religiões de culto deístas, eles terão 
um maligno fim e irão morrer pelas mãos de seus próprios 
crentes ou, pelo menos, serão banidos por seus próprios 
crentes em particular.  Todos aqueles que roubam o Ensino do 
Profeta, o adulteram, falsificam e o avaliam para o seu próprio 
favor e lucro, todos eles irão ser chamados para prestarem 
contas por causa de suas fraudes pelos seus próprios crentes.  
Já houve muitos que fizeram isso, e ainda haverá muito mais 
no futuro, mas acontecerá que, mais cedo ou mais tarde, as 
suas ações vergonhosas irão trazer-lhes o Mal”. 

Mensagem Verdadeira da JSCHRJSCH Plejarin Semjase – 
Rainha da Sabedoria Plejarin 
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Por que os Plejaren estão na Terra? 
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Uma das razões é por em pratos limpos a questão da religião e 
geral e, em particular, o Novo Testamento. Diz JSHRSH Plejarin 
Semjase: "Religião é apenas uma invenção primitiva feita pelo 
homem para comandar, suprimir, oprimir, e explorar o próximo, 
na qual somente as formas de Vida espiritualmente fracas 
sucumbem.” Traga esta Verdade para a luz por todo o mundo e 
faça-a ser conhecida pelas pessoas. Esta é uma parte adicional 
de nossa missão. Caso isso não aconteça, a humanidade irá se 
destruir lentamente e cairá em completa escuridão espiritual. 
Sabemos que você está ciente de um antigo e secreto 
texto, Talmud de Jmmanuel,cujos originais, infelizmente, foram 
destruídos pela falta de cuidado de nosso delegado, seu amigo, 
Isa Rachid que, lamentavelmente, falhou por causa do medo. Para 
nós parece ser o mais importante livro já escrito por um ser 
humano da Terra, mesmo sendo áspero em sua linguagem e que 
será encarado com ódio. Ele finalmente oferece a Verdade aos 
humanos da Terra, embora contenha algumas especulações. Ele 
possui o poder de finalmente destruir a loucura da religião dentro 
de muitas pessoas e pelo menos fazer com que elas ponderem 
seriamente sobre estes assuntos. Dissemine a tradução deste 
texto, pois ele é o único Verdadeiramente autêntico e isento de 
mentiras. É uma obra extraordinária e você deve torná-la 
disponível para as outras pessoas." - Palavras acima são da 
JSHRSH Plejarin Semjase.  

PARA BAIXAR O LIVRO TALMUD DE 
JMMANUEL PDF CLIQUE  AQUI OU NA IMAGEM 

DA CAPA DO LIVRO ACIMA.  

  

           ”Evangelho de Judas” É Irrelevante à Luz 
De Um Surpreendente Texto Talmud de 

Jmmanuel  Ainda Muito Mais Antigo. 

  

 ÓVNIS EM JERUSALÉM HÁ MAIS DE 2000 ANOS: SAIBA DA 
VERDADE QUE OCULTARAM DA HUMANIDADE POR MAIS DE 

2000 ANOS. 
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A conexão entre os Óvnis e a Bíblia frequentemente tem sido 
apontadas em relação ao livro de Ezequiel, mas o "Talmud de 
Jmmanuel" oferece novas áreas para sérias considerações e 
discernimento. 

  

Os textos do livro Talmud de Jmmanuel foram recentemente, 
no ano de 2011/2013, retraduzidos direto da língua alemã 
arcaica, e não da cópia existente em inglês adulterada, e que 
foi traduzida incorretamente pelo padre católico ortodoxo 
Markus Isa Rachid. 

  

Os textos do Talmud de Jmmanuel, da edição anterior, foram 
adulterados em quase toda a sua totalidade pelo padre, pois 
este se utilizou de palavras da bíblia para traduzir 
incorretamente o pergaminho e alterou passagens, omitiu 
dezenas delas, e não mencionou absolutamente nada a 
respeito das mulheres e seu papel importante como discípulas 
de Jmmanuel (erroneamente conhecido como “jesus”). 

  

Este livro Talmud de Jmmanuel foi totalmente retraduzido 
direto do aramaico antigo corretamente pelos seres humanos 
extraterrestres Plejaren, que possuem uma cópia antiquíssima 
do original dos pergaminhos e estes foram retraduzidos e 
corrigidos e foram passados para a língua alemã arcaica, 
muito antiga. 

  

Esta retradução é muito mais surpreendente, muito mais 
pormenorizada, e detalhada com informações preciosas que 
foram omitidas pelo padre católico ortodoxo Markus Isa 
Rachid em sua tradução truncada e adulterada por ele, pois o 
padre católico ortodoxo Markus Isa Rachid temia, e com 
razão, por sua vida, e pela vida de sua família. 

  



33 
 

A nova tradução pormenorizada do livro Talmud de 
Jmmanuel já está online para ser baixado por aqueles que 
desejam saber da Verdade que foi oculta da humanidade pela 
Ordem Negra dos Donos do Poder das Igrejas por mais de dois 
mil anos. 

  

Livro Verdadeiro Talmud de Jmmanuel Completo com capa 
retraduzido corretamente. 

  

 A VERDADEIRA VIDA DE EMMANUEL/IMMANUEL. A VERDADE 
QUE AS IGREJAS OCULTARAM DA HUMANIDADE. 

  

Isaías 7:14  Portanto o JSHWSH mesmo vos dará um sinal: eis 
que uma jovem mulher conceberá, e dará à luz um filho, e 
será o seu nome Emanuel. 

  

Isaías 8:8  e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por 
ele e chegará até o pescoço; e a extensão de suas asas 
encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. 

 Estas palavras que estão escritas abaixo foram ditas por 
Emmanuel, erroneamente conhecido pela humanidade como 
"jesus". 

 Estas palavras fazem parte da tradução completa, em lingua 
portuguesa, de um documento que foi traduzido do 
ARAMAICO para o alemão arcaico. 

 Descoberto em Jerusalém em 1963, um pergaminho escrito 
em aramaico antigo, inaugura uma Nova Era Verdadeira, 
enquanto ao mesmo tempo expõe às claras todas as farsas e 
as falsificações dos evangelhos do Novo Testamento como 
sendo mais corrompidos do que até mesmo os teólogos e 

seminaristas jesuíticos cristitas suspeitam. 
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 O Talmud de Jmmanuel informa-nos precisamente quais são 
os versículos de Mateus que são verdadeiramente genuínos, e 
quais são parcialmente verdadeiros, e quais são pura e 
simplesmente invenções e completas mentiras e distorções 
propositadas. 

 Em mais de 100 comparações de passagens paralelas, e que 
estão neste livro Talmud de Jmmanuel que apontam que os 
argumentos falsificados por Mateus e suas dependências 
baseadas na verdade do Talmud de Jmmanuel são vistos como 
sendo difíceis de inverter, e em todos os outros casos, as 
diferenças entre os dois são também consistentes com a 
autenticidade do Talmud de Jmmanuel que é Verdadeiramente 
Verdadeiro. 

 A partir da leitura conscienciosa e profunda do livro Talmud 
de Jmmanuel vê-se em verdade que os estudiosos do século 
19 erraram em assumir que os “evangelhos” de Marcos foram 
escritos antes de Mateus. 

   

A VERDADE VERDADEIRA E 
ABSOLUTA DO TALMUD DE 

JMMANUEL: Como combater os 
céticos, os crentes deístas 

irracionais e os desmascaradores 
de Óvnis/Ufos 

profissionais imbecis difamadores 

da Verdade e VENCÊ-LOS! 

  

Comentado [sai1]:  
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V e r i t a s evidens non 
est probanda! 

A VERDADE É ESTA ABAIXO: 

TALM. JMM. 35:41    E  não existirá nenhum  culto, religião, e seita deísta, que ensinará o 

Verdadeiro Ensinamento dos Profetas e o Conhecimento da Verdade com o Ensinamento da 

Verdade, o Ensinamento do Espírito, o Ensinamento da Vida. 

TALM. JMM. 35:42    Somente quando se é ensinado o Verdadeiro Ensinamento dos Profetas e 

que é o Ensinamento da Verdade e é Verdadeiro, que, contudo, não está ligado à nenhum 

culto, religião, e à nenhuma seita crente deísta.  

TALM. JMM. 35:43    E será em duas vezes mil anos, que chegará o Tempo em que o 

Ensinamento dos Profetas será ensinado de novo, no Tempo quando a Desordem  dos  falsos  e 

mentirosos ensinamentos a meu respeito, e quando o florescer da falsidade, da mentira, e da 

enganação dos conjuradores de mortos, da mentira dos conjuradores de espíritos, e dos 

adivinhos, dos videntes, e de todos os tipos de charlatões mentirosos e enganadores estiver em 

seu auge, e quando a Verdade Verdadeira será caluniada, por todos eles, de modo malicioso, 

criminoso, ofensivo, e ultrajante. 

TALM. JMM. 35:44    Mas, até então, existirá um grande e incontável número de falsos e 

errôneos cultos, religiões, e seitas deístas a meu respeito, e de miríades de faladores 

mentirosos, de enganadores, de charlatões embusteiros, de conjuradores de mortos, de 

conjuradores de espíritos, de falsos adivinhos, de falsos videntes, e de falsos médiuns, todos 

eles fingindo supostamente falar em nome de seres sobrenaturais, de outras dimensões, de 

demônios, e de seres extraterrestres das profundezas do Universo. 

TALM. JMM. 35:45    E existirá uma imensa e numerosa Horda deles todos, até os confins do 

Mundo, que eles não mais poderão ser contados. 

TALM. JMM. 26:36  Assim tu irás enlaçar e escravizar as terras por onde viajares, por causa de 

teus ensinamentos falsos e errôneos em cultos e seitas religiosas deístas malignas, e, assim, tu 

irás me chamar “o Ungido” entre eles. 

 

TALM. JMM. 26:37   Será tua a culpa, devido a tua falta de entendimento, que eles me 

chamarão de Jesus Cristo, que significa “Jesus - o Ungido”; sem te atentares de que eu não me 

chamo Jesus, mas me chamo e sou chamado Jmmanuel, e eu NÃO SOU nenhum Ungido. 

TALM. JMM. 26:38  E será tua a culpa, devido a tua falta de entendimento, que muito sangue 

humano será derramado por causa deste nome, tanto sangue que não poderá ser contido em 

todos os potes existentes. 
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TALM. JMM. 35:39  Mas, em Verdade eu vos digo, que nenhum culto, portanto, as religiões, e 

as seitas deístas será justo comigo, porque nenhum deus imaginado pelo Ser Humano se 

compara com a CRIAÇÃO e, portanto, nem comigo também. 

TALM. JMM. 35:40  Cada culto deísta se erguerá sobre a falsidade e a mentira a meu respeito, 

porque cada culto, religião, e seita deísta não reconhece apenas a CRIAÇÃO como a mais 

Elevada, e nenhum deles viverá conforme as Leis e Recomendações da CRIAÇÃO. 

TALM. JMM. 35:41  E  não existirá nenhum  culto, religião, e seita deísta, que ensinará o 

Verdadeiro Ensinamento dos Profetas e o Conhecimento da Verdade com o Ensinamento da 

Verdade, o Ensinamento do Espírito, o Ensinamento da Vida. 

TALM. JMM. 35:42  Somente quando se é ensinado o Verdadeiro Ensinamento dos Profetas e 

que é o Ensinamento da Verdade e é Verdadeiro, que, contudo, não está ligado à nenhum 

culto, religião, e à nenhuma seita crente deísta.  

TALM. JMM. 35:43  E será em duas vezes mil anos, que chegará o Tempo em que o 

Ensinamento dos Profetas será ensinado de novo, no Tempo quando a Desordem  dos  falsos  e 

mentirosos ensinamentos a meu respeito, e quando o florescer da falsidade, da mentira, e da 

enganação dos conjuradores de mortos, da mentira dos conjuradores de espíritos, e dos 

adivinhos, dos videntes, e de todos os tipos de charlatões mentirosos e enganadores estiver em 

seu auge, e quando a Verdade Verdadeira será caluniada, por todos eles, de modo malicioso, 

criminoso, ofensivo, e ultrajante. 

A Bíblia é uma farsa. Em cima desta farsa se fundam as Igrejas, suas doutrinas, seus 

ensinamentos mentirosos e falsos e ainda os cegos e escravizados deístas que seguem as 

mentiras e os absurdos da bíblia. 

 

CLIQUE EM QUALQUER UM DOS VÁRIOS LINKS QUE ESTÃO INDICADOS NO 

WEBSITE PARA BAIXAR ESTE LIVRO. 

https://ia800203.us.archive.org/23/items/TALMUDDEJMMANUELCOMPLETOComCapa_201

402/TalmudDeJmmanuelCompletoComCapa.pdf 

https://ia601008.us.archive.org/18/items/TALMUDDEJMMANUELCOMPLETOComCapa/Tal

mudDeJmmanuelCompletoComCapa.pdf 

https://ia801709.us.archive.org/31/items/TalmudDeJmmanuelCompleto.pdf/TalmudDeJmm

anuelCompletoComCapa.pdf 
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BAIXE O LIVRO VERDADEIRO TALMUD DE JMMANUEL 2013, SEM 

FALSIFICAÇÕES E SEM ADULTERAÇÕES. PERGAMINHO EM ARAMAICO 

DESCOBERTO EM JERUSALÉM - ISRAEL EM 1963. TRADUÇÃO O EM LÍNGUA 

PORTUGUESA.  LEIAM PARA SABER DA VERDADE VERDADEIRA. 
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